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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 w w w . a d r i a n s p l u m b i n g . c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

1-888-5 ATLAS 6 • 1-888-528-52761-888-5 ATLAS 6 • 1-888-528-5276 123 TOT INCLUS LIVRATE LA
DOMICILIU

123123 centicenti
lblb

36.90$+6% asigurare / 30lb

Colete ExpressColete Express Canada - RomaniaCanada - Romania

livrare - 1 luna de la datele de colectare
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1
OTTAWA • 1514 Kamouraska Circle, Orleans (ON) K1C 3J3

R
EM

BOX

www.atlasremus.com
CUTII REMBOX GRATUITE DATE DE COLECTARE

30 şi 31 martie 

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm

Tel: 519-781-2929

OFERTĂ PROMOŢIONALĂ
valabilă până în 31 ianuarie 2013
- la un schimb de ulei = gratuit rotirea roţilor
- instalare plăcuţe frâne cu garanţie LIFETIME

Adresa: 76 Woolwich Street
(drumul spre aeroport) 
Breslau, Ontario.

Rom Car Automotive Service Center

* Sâmbătă 9 martie - Pomenirea Morţilor, Moşii de Iarnă * Luni 18 martie - Începutul Postului Mare *

Magazin alimentar cu produse ECO de la 
fermieri care cresc animale sau cultivă 
plante în mod natural, fără să utilizeze 

chimicale, hormoni, steroizi, antibiotice. 

VIDEO ŞI POZE

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, SlideShow, transmisie LIVE

Wedding-$900 Baptism-$500 Party-$200
Poze şi video incluse. Discount.

$799

DELITOPIA - 1099 Weber St.E, Kitchener

519-893-5559

GRATUIT
Anul 7 - Nr.130
7 Martie 2013

BILUNAR
BI-WEEKLY

FREE
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În noaptea de sâmbătă spre 
duminică (10 martie 2013), ora 
02:00 va deveni ora 03:00. “Se 
va da ceasul cu o oră în faţă”. 

SE SCHIMBĂ CEASUL

ZIUA INTERNAŢIONALĂ 
A FEMEII SĂRBĂTORITĂ 

LA OSHAWA

pag.2

BALUL PRIMĂVERII
Asociaţia ARTA din Kitchener vă invită la Balul Primăverii, 
organizat cu scopul strângerii de fonduri pentru susţinerea  
evenimentelor dedicate celor mici: Tabără de limba română, 
Serbare de Crăciun.

Sâmbătă 13 aprilie 2013, ora 6pm
Chicago Pub, 725 Ottawa St.S., Kitchener

Pret: $30
Meniul este compus din piept de pui cu sos de ciuperci, piure de 
cartofi, legume, salata, desert, cafea.
Pentru bilete sunaţi la: Paulina 519-741-8395
sau Tatiana 519-569-8799

TURNEU DE
Tenis de masă

şi
Şah

organizat de 
Centrul Cultural 
Banatul, sâmbătă 
30 martie 2013.
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OSHAWA

Sâmbătă, 2 martie 2013, Biserica 
“Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie” din 
Oshawa a sărbătorit Ziua Internaţională 
a Femeii, intrarea a fost liberă.  
Evenimentul a avut loc în sala bisericii 
şi a fost organizat în totalitate de către 
bărbaţii din parohia noastră.
La acest eveniment au fost invitaţi: 
D-na Antonella Marinescu, noul Consul 
General al României la Toronto, D-nul 
Corneliu Chişu, primul MP de origine 
română din Parlamentul Canadei şi Pr. 
Prof. Dr. Vasile Mihoc.
A fost o seară specială, dedicată 
doamnelor, iar domnii din parohia 
noastră s-au întrecut pe ei înşişi în talente 
culinare şi au oferit un meniu gustos şi 
variat: aperitive, ciorbă de burtă, somon 
la grătar, friptură, mici, fructe şi dulciuri 
asortate.
Doamnele au avut parte de o surpriză 
plăcută şi, totodată, emoţionantă, atunci 
când au primit din partea soţilor sau a 
fiilor câte un trandafir şi un mărţişor.

Pr.Petre Busuioc, Oshawa

Ziua Internaţională a Femeii
sărbătorită la Biserica “Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie” din Oshawa
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SIMONA CATRINA (România)

Odată, l-am dus pe un iubit de-al meu 
în vizită la bunică-mea şi, când le-am 
făcut cunoştinţă, el i-a strâns mâna. 
Dai noroc cu bunica?! – am rânjit eu, 
ca să pară o glumă, deşi i-aş fi întors 
botul pe dos (cam cum îi întorsese el 
mâna bunică-mii, care-şi pregătise 
dosul palmei pentru pupat, normal).
Tipul n-a înţeles niciodată unde 
greşise, el se şcolise conform noilor 
legi ale bunelor maniere. Ştiu, azi 
nu se mai poartă să pupi mâna cuiva 
decât dacă e popă, naş (de botez sau 
de mafie, nu contează) sau are cu două 
sute de ani mai mult ca tine – presupun 
că iubitul meu s-a autoîncadrat în 
această ultimă categorie.
Recunosc, orice ventuză salivoasă pe 
care am primit-o inopinat pe mână 
m-a speriat, e ca atunci când îmi cade 
o omidă-n cap şi sunt conştientă că 
n-am să scap de ea decât dacă-i trag 
un bobârnac. Asta înseamnă s-o ating.
Îi înţeleg şi pe domni, nu mai ştiu 

cum să ne intre-n voie. Un amic îmi 
povestea că mă-sa mare îl învăţase 
să deschidă portiera doamnelor, 
înainte să se aburce în maşină. 
Convins că e o practică deosebit 
de sexy, omul juca perfect rolul 
şoferului slash bodyguardului slash 

curtezanului. Până când una i-a zis 
într-o zi că numai papagalii mai fac 
asemenea balet, mai ales că parcările 
sunt precare atunci când vii să-ţi iei 
iubita de-acasă, adică ar trebui să 
pui avariile, să sari ca un idiot din 
maşină şi să-i deschizi ei portiera. Iar 
prin asta, nu-i aşa, o şi insulţi, o crezi 
incapabilă să nimerească intrarea în 
maşină pe cont propriu.
Florile sunt altă pacoste. Se spune că 
un domn nu vine fără flori la iubita 
lui, chiar dacă e iubită de-o noapte 
(în care, de multe ori, ”o noapte” e 
un eufemism, în condiţiile în care 
fulgerătoarea poveste de iubire 
începe cu suspine de genul ”a răsărit 
luna”, ”eşti minunat” şi continuă cu 
”stai liniştit, li se întâmplă tuturor 
bărbaţilor, cel puţin o dată-n viaţă; 
sigur, speram să n-am chiar eu bafta 
de a nimeri o fază păţibilă o dată la 80 
de ani, dar mă rog”).

Cei care nu ne-aduc flori sunt 
neciopliţi, cei care ne aduc sunt 
demodaţi şi precis petrec prea mult 
timp cu mămica. Cei care ne deschid 
portiera au văzut prea multe filme 
(cu bărbaţi care deschid portiera), 
cei care nu fac asta sunt nişte guşaţi 
aroganţi. Cei care ne pupă mâna 
sunt libidinoşi, cei care nu ne pupă 
mâna au creierul spălat de protocolul 
corporatist.
Ideal ar fi să mergem pe variante 
combinate, cu schemă redusă, ca 
la loto. Să ne deschidem singure 
portierele, dar să nu ne cumpărăm 
singure flori. Să ni se întindă mâna 
atunci când avem nevoie de bani, 
nu atunci când coborâm o scară. Şi, 
dacă tot ne ţin haina să ne îmbrăcăm, 
atunci să fie vorba de-un palton de 
firmă, pe care deja ni l-au cumpărat 
dintr-un magazin elegant, nu de haina 
pe care ne-am adus-o noi de-acasă. 
Dacă nu, ne vom mulţumi cu cele mai 
sexy ciudăţenii. Căci numai bărbaţii 
sunt capabili să ne sărute pe gură, în 
timp ce ne spun, paradoxal, ”sărut-
mâna”.

Simona Catrina

Săru’ mânuşiţele
şi vă deschid uşiţele

Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

De mai multe ori am 
avut ocazia să văd 
diverse clasamente cu 
cele mai bune plaje din 
lume. Cu surprindere 
am găsit câteva plaje 
din Canada. Una, două 
chiar din Ontario, iar 
mai recent plaja din 
Vancouver. Câteva 
comentarii localnic 
patriotice susţineau 
inegalabilitatea plajelor 
canadiene. Dincolo de 
elementul hilar al acestor 
aberaţii, ar fi demn 
de amintit existenţa 
următoarelor plaje pe 
care subsemnatul a avut 
plăcerea a-şi întinde 
şi extinde kilogramele 
afundate în nisipurile 
fierbinţi de pe Coasta 
de Azur şi din Italia 
de la San Remo, pe 
cele din Netanya din 
Israel, pe plajele de 
la Santa Monica în 
California sau în Goa 
şi pe cele mai comune 
din Varadero sau de pe 
Mayan Riviera, recte 
Cuba şi Mexico. Cum 
de s-a strecurat plaja 
din Vancouver pe lângă 
cele amintite mai sus, 
cred că nici primarul 
capitalei provinciei 
British Columbia nu 
are habar. În fotografia 
ce însoţeşte descrierea 
plajei din Vancouver 
nu apare nici ţipenie de 
om în apă.  Asta pentru 
că apele Oceanului 

Pacific sunt reci din 
cauza curenţilor care 
vin din zona arctică. 
Mai precis, îndrăzneţii 
vancouverieni stau 
cât stau lăţiţi şi lungiţi 
la soare, după care 
se îmbracă frumos şi 
pleacă spre casele lor. 
E ca şi cum ai merge la 
un restaurant să stai să 
admiri decorul interior 
şi exterior, dar pleci 
înainte de a mânca. 
Că asta e o plajă fără 
bălăceală. Am amintit 
povestea cu plajele 
nu pentru că ar fi o 
chestiune vitală, cum 
ar fi preţul benzinei şi 
misterul aranjamentelor 
care-l generează, ci 
pentru că povestea 
face parte din capitolul 
intitulat “Praf în ochii 
naivilor”. Noi românii, 
din fericire suntem 
destul de umblaţi şi 
citiţi şi mai şi închidem 
pleoapele atunci când 
ni se aruncă oareşice 
praf în faţă. Dar să 
nu uităm ca sunt alţii 
care, aşa cum prietenul 
unui prieten, la 25 de 
ani încă nu a ieşit din 
Brampton până în 
Toronto. Iar pentru 
cunoscătorii şi amatorii 
de plaja/soare/mare 
am un singur cuvânt de 
adăugat: Portiţa.

Vamos a 
la playa

ILIE BADINI
Auto Instructor

$650 Cursul de şcoală de şoferi redus la $448 (taxe 
NU sunt incluse), vă asigură:
-10 ore în maşină
-20 ore în clasă
La terminarea cursului veţi obţine
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener 
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în Stratford 
unde nu este autostradă, Woodstok, Brantford sau 
Guelph.

519-635-7711

www.autodrivingschool.ca
MTO APPROVED

Emisiunea TV NOI ROMÂNII
 poate fi urmărită sâmbăta la prânz, ora 12,şi în reluare 
joi dimineaţa la 8:30,pe canalul OMNI 1, canal 4-Rogers

RAUL DUDNIC,
Toronto

KITCHENER

AREC-SOC, în sprijnul celor interesaţi în clarificarea 
problemelor legate de taxe, investiţii şi alte consultaţii 
cu referire la probleme financiare de interes pentru orice 
familie, invită pe toţi cei interesaţi – membri AREC 
sau ne-membri - la seminarul pe care îl vom organiza 
prin amabilitatea şi cu sprijinul companiei INVESTIA 
FINANCIAL SERVICES INC. Mulţumim pe această 
cale d-lui Mike Ellis şi d-nei Luminiţa Mironescu, 
reprezentanţii companiei, care ne vor oferii informaţii 
pe această temă. Vă aşteptăm în număr cât mai mare la 
seminarul nostru, unde experienţa de 30 de ani în investiţii 
a d-lui Michael Ellis, precum şi un “second opinion” 

pentru protecţia portfolio-ului financiar al fiecăruia 
constituie o garanţie.  
DATA: 16 martie 2013, ora 10:30 am 
Locatia: Sala Bibliotecii bisericii “Sf.Ioan Botezătorul”, 
#2150 Bleams Rd. N2E 3X9; Parcare gratuită;  
Cost de participare: Gratuit - membrii AREC-SOC/
AREC (se va purta pinul AREC);
$10.00 pentru ne-membri (se plăteşte la intrarea în sală);
Vă rugăm să confirmaţi participarea la adresa noastră de 
e-mail:

arec.soc@gmail.com
până cel mai târziu 12 martie 2013.

AREC-SOC – SEMINAR
TAXE, INVESTITII SI ALTE CONSULTATII
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FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de case

în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Lumea se deschide prin limbă. Omul se 
descoperă prin gânduri şi îşi exprimă 
existenţa prin limbaj. Comunicarea cu 
Dumnezeu se face prin cuvânt pe baza 
credinţei. În acest sistem de valori, limba 
asigură unitatea fiinţei. De ce trebuie să 
păstrăm limba română? Există, cum se 
spune, o mie de motive, de argumente. 
În primul rând, idealul de societate 
multiculturală, acceptat social şi cultivat 
politic de ţara în care „destinul” ne-a 
aşezat. Apoi, „Limba şi legile ei dezvoltă 
cugetarea”, după spusele marelui nostru 
poet Mihai Eminescu. Valabilitatea 
afirmaţiei a fost confirmată, cu puţin timp 
în urmă, de cercetarea ştiinţifică americană. 
Cine stăpâneşte mai multe limbi gândeşte 
logic în diferite sisteme gramaticale. O 
distinsă doamnă din Toronto, soţia unui 
poet remarcabil, mi-a mărturisit că, într-un 
mediu social diferit în care ajungi, limba 
română păstrează tainele tale sufleteşti 
şi îţi dă un mare avantaj în relaţiile 
interpersonale. N. Dabija, de pe Golgota 
Basarabiei, spunea că „... memoria e cea 
mai de preţ avere, pe care le-o putem lăsa 
moştenire fiilor şi nepoţilor noştri (...), 
fiindcă există în ei ca un destin”(citat cum 
mi l-am adus aminte din cartea: Pe urmele 
lui Orfeu).
Este firesc să acceptăm ideea că, mai 
devreme sau mai târziu, o minoritate 
îşi pierde limba, topindu-se în masa 
lingvistică a naţiunii hotărâtoare. Vor 
exista canadieni de origine română făra a 

mai vorbi româneşte. În cele din urmă şi 
această conştiinţă a originii se va pierde 
într-un fenomen natural de evoluţie. Dar, 
până atunci, de ce trebuie păstrată limba 
noastră? Noi avem ceea ce alte popoare şi-
ar dori. Strămoşii noştri au auzit cuvântul 
Evangheliei de la apostoli. E mărturisirea, 
peste veacuri, din Epistola către Coloseni, 
afirmaţia lui Pavel, apostolul neamurilor: 
„Aici, nu mai este nici Grec, nici Iudeu, 
nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, 
nici barbar, nici Schit, nici rob, nici slobod, 
ci Hristos este în totul şi în toţi”(Col. 
3:11). În vechime, Dobrogea românească 
se numea Scythia Minor, iar locuitorii ei, 
străromânii, erau denumiţi, de străini, sciţi, 
fiind diferiţi de neamul dispărut al sciţilor 
despre care vorbea istoricul Herodot.
Epistola din închisoare (Roma, din anii 
61-63), scrierea lui Pavel, ne obligă la 
un gest de preţuire – păstrarea limbii 
române, deoarece: „Limba noastră îi aleasă 
/ Să ridice slavă-n ceruri, / Să ne spuie-n 
hram şi-acasă / Veşnicile adevăruri”(Al. 
Mateevici).
„Popoarele sunt ideile lui 
Dumnezeu”(Ranke). Prin popoare vorbesc 
cultura, civilizaţia, credinţa. E poate şi 
misiunea românilor de aici: să vorbească 
despre Europa, deoarece, se ştie, cea mai 
mare parte a canadienilor îşi au originea pe 
„bătrânul continent”.

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

Uşi metalice cu sticlă decorativă
Ferestre şi Uşi/Structuri de
Aluminiu la clădiri comerciale

Ferestre şi Uşi din PVC
CU GEAM TERMOPAN

Stil European sau Nord American
TEL 519 497 0477

Robert Didac
info@RDSaleswindowsDoors.ca
www.RDSaleswindowsDoors.ca

ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL
Şcoală de Şoferi: 
Aprobată de MTO 
şi recunoscută  de 
companiile de asigurări. 
Oferim:
* curs întreg 20 ore în 
clasă şi 10 ore în maşină, 
reducere substanţială la asigurare. Orele în clasă se ţin la 
adresa şcolii din Waterloo iar orele în maşină sunt flexibile.
* pregătire pentru obţinerea carnetului de conducere G2 
şi G cu posibiliataea de a alege între centrele de examinre 
din Kitchener, Stratford şi Guelph
* folosirea maşinii instructorului în examen, echipată cu 
dublă comandă.

Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

Pentru noi, cea mai mare 
realizare sunt clienţii 
mulţumiţi. Ne bucurăm 
foarte mult când aceştia ne 
recomandă şi altor persoane.
Vă mulţumim pentru 
recomandările făcute!

ÎNCEPUTURILE CREŞTINISMULUI
ŞI LIMBA NOASTRĂ

- PERSPECTIVE -

Scurt istoric al companiei:
Julius Virca a fost Contractor independent 
pentru Directv, Dishnetwork din anul 1997 
unde a instalat sisteme de satelit în statul 
Rhode Island şi Massachusetts, continuând 
în paralel cu instălări sisteme audio-video: 
Home Cinema, TV plasma/lcd, proiectoare 
video pentru compani ca: Best Buy, Sears, 
Radio Shack devenind tehnician atestat în 
acest domeniu. La sfârşitul lui 2009 după 
stabilirea în London, Ontario a continuat 
activitatea de instalări sisteme audio-video 
care de fapt este şi un hobby, iar la finalul 
anului 2011 a creat o companie: Blu Signal 
Audio.
Serviciile oferite sunt:
-instalarea oricărui tip de TV sau 
proiectoare video; plasma, LCD, LED  
-instalarea se poate efectua pe orice perete 
inclusiv deasupra şemineului (fireplace)
precum şi în plafon
-toate cablurile audio sau video; HDMI, 
component, a/v, VGA, vor putea fi ascunse 
în perete pentru cosmetizare şi aspect 
-instalarea  se poate efectua  cu wall mount-
ul  clientului sau cu cel al companiei 
-deasemenea compania poate pune la 
dispoziţia clienţilor o gamă largă de cabluri 
a/v (hdmi,component, audio,vga) în funcţie 
de specificul instalaţiei
- instalare sisteme Home Cinema 5,1 - 7,1 
sau 7,2
- instalarea  unui  AV receiver cu conectarea 
la un speaker sistem de orice model sau 
configuratie (vezi  5,1-7,1 sau 7,2 )
- instalarea cablurilor de speakers prin 
perete pentru cosmetizare şi aspect
- conectarea componentelor a/v la receiver 
şi TV (Bluray player, cable box, satellite 
receiver, game console, dvd etc)
- programarea tuturor componentelor a/v 
într-o telecomanda universală (logitech 
harmony) pentru a facilita şi elimina o 
multitudine de telecomenzi
- explicarea funcţionări sistemului Home 

Cinema în detaliu printr-o demonstraţie la 
terminarea lucrării
- instalarea de cabluri ; coax, speakers, cat5 
internet, hdmi pentru construcţii noi
- preinstalarea cablurilor de coax rg6 ptr 
fiecare camera cerută de client (cablu, 
satelit)
-preinstalarea cablurilor de internet cat5  
internet ptr fiecare cameră cerută de client
-preinstalarea cablurilor ptr speakers ptr 
câte zone audio specifică clientul
-preinstalarea cablurilor HDMI, în zonele 
specificate de client

“Asigurăm la cererea clientului  toate 
accesoriile necesare unei instalaţii 
(cabluri, terminale, plates, wall mounts, 
ceiling mounts etc.) deasemenea punem 
la dispoziţie o gamă largă de produse 
audio-video: AV receivers, bluray players, 
proiectoare, inwall speakers on wall 
speakers, floorstanding speakers la preţuri 
foarte accesibile ptr orice buget în funcţie 
de preferinţele clientului.
Asigurăm consultanţă gratuită în vederea 
instalării în special la casele noi.
Pentru orice informaţie sau preţul unei 
posibile instalaţii vă rugăm să ne sunaţi 
fără nici o obligaţie.
Mai multe detalii/preţuri găsiţi pe website-
ul nostru www.blu-signal-audio.com

...Nici o lucrare nu este prea mică sau prea 
mare pentru noi.”

Julius Virca
BLU 

SIGNAL 
AUDIO

phone  519 871-2341
http://www.blu-signal-audio.com

e-mail blu_signal_audio@yahoo.com

Un Nou Business
Blu Signal Audio - deschis in London, Ontario
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VANZARI SI CUMPARARI DE CASE IN LONDON

Yani John Lenard  – Certified Home Inspector
SystemAttic Home Inspections

Ofer Inspectii de case in Sud, Sud-Vest Ontario: Kitchener, 
Hamilton, London, Windsor, Sarnia. Pentru detalii vizitati: 

www.systematticinspections.com

Tel. 519-496-3963E-mail:
systemattic.hi@gmail.com

Servicii complete gratuite de mortgage pentru toate situaţiile: 
pre-calificări, zero downpayment, refinanţări şi transferuri, 
consolidări, construire credit pentru noii veniţi, reparări credit. 
Contactaţi-mă pentru un sfat competent şi confidenţial.

289.237.1975 zona Hamilton - 1.855.337.8748 gratuit 
eciobanu@newbridgecanada.com

EDWARD CIOBANU
Mortgage Agent - Licenta FSCO # M11002192/10185 Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru 

curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end
- echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell: 513.335.4402

ANGAJĂM ŞOFERI

Oferta servicii si consultanta in:
INCOME TAX ( personal, sole proprietor si 
corporate)
- BOOKKEEPING
- HST reporting
- PAYROLL
Advertising, Marketing si Business
monopoly.consulting@gmail.com

MONOPOLY 
CONSULTING

Nicoleta Burlea
519-962-7620

ŞCOALA PUBLICĂ DE LIMBA ROMÂNĂ
FOREST HIGHTS – KITCHENER

Vă aşteptăm să veniţi în număr cât mai mare la şcoală pentru a descoperi frumuseţea şi 
bogăţia limbii române! Şcoala este gratuită şi se desfăşoara în fiecare sâmbătă, între orele 
9:00-11:30 AM, iar înscrierile se pot face pe tot parcursul anului şcolar.
Adresa: Forest Heights Institute, 255 Fischer Hallman Road, Kitchener, ON, N2M 4X8
Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi sau trimiteţi un email la:

Ramona Fitero 519-749-2297 – admscro@yahoo.com

A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN L I FE Financial Corporation

519-743-3031

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

Se  oferă următoarele:
Un program flexibil (începând cu ora 6:00am şi până la 6:00pm); Mic dejun, prânz, cina şi gustări 
gătite în casă; Activităţi artistice şi activităţi pentru dezvoltarea aptitudinilor (în funcţie de vârstă şi 
pasiuni); Jocuri în aer liber în curte mare cu gard (groapă cu nisip, leagăne, jucării, etc.); Dormitor;
Referinţe; Multă răbdare şi dragoste.

519-894-6039
violeta_sindile@yahoo.com

Adresa :   40 Lower Canada Crescent, Kitchener, ON, N2P 1E8

Day Care

WATERLOO
PENTRU TAXE DE LA

BEST TAX RETURN

O ultimă noutate a anului 2012, este 
acceptarea de către Canada Revenue 
Agency, a monitoarelor de verificare 
a coagulării sângelui, ca o cheltuială 
medicala deductibilă. Asta în cazul când 
monitorul a fost prescris de către un medic.
Acum mă voi adresa costructorilor care, o 
bună parte dintre ei au aflat deja, despre: 
WSIB: Mandatory Coverage in the 
Construction Industry.
În acest număr precum şi în numerele 
următoare, voi detalia unele aspecte legate 
de această nouă regulă. 
Guvernul provinciei Ontario a schimbat 
legea, prin extinderea acoperirii WSIB 
în sectorul construcţiilor. Începând din 1 
ianuarie 2013, acoperirea WSIB a devenit 
obligatorie pentru oricine lucrează în 
construcţii, mai puţin pentru cei care se 
pot califica celor două tipuri de excepţii 

prevăzute de lege.
Acoperirea WSIB a fost extinsă la următorii 
proprietari de firme din construcţii:
- Independent operators,
- Sole proprietors,
- Partners in partnerships, and
- Executive officers in corporations.
Deocamdată atât. În numerele următoare 
vom vorbi despre:
Cine se poate califica pentru excepţiile de 
la acoperirea WSIB obligatorie, şi WSIB 
Clearance Certificates.
Pentru înregistrare cu WSIB şi orice 
neclaritate legată de taxe şi noile WSIB 
reguli,  vă rog sunaţi sau trimiteţi un 
email cu întrebările dumneavoastră la 
urmatoarele date de contact: 519-886-8824 
sau     sorin.atanasoaie@sympatico.ca

Sorin Atănăsoaie
Income Tax Specialist

Acoperire WSIB în sectorul construcţiilor
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Tel:519-885-1818

CABINET STOMATOLOGIC
oferim toata gama de servicii.

Toţi pacienţii primesc GRATUIT un dispozitiv 
pentru albirea dinţilor la domiciliu ($400 valoare), 
pentru fiecare programare cu examinare şi cleaning. 
Avem program cu pacienţii până seara târziu 
inclusiv sâmbăta. Clădire modernă cu posibilitatea 
de radiografie digitală. Vorbim româneşte.

“Creating Beautiful Smiles”

400-655 Erb Street W,
Waterloo, ON, N2J3Z4
Fax: 519-885-9637
Website: www.dentistryonerb.com

CANAM DRIVERS caută şoferi AZ pentru:
Asigurare colectivă după 3 luni. 
Cerinţe: minim 1 an experienţă.

Info la: 1866 258-0015, 
kpaynter@canamdrivers.com 

www.canamdrivers.com

- Canada de Vest
  ( CGY, EDM, etc) în echipă. Voiaje de 10 zile  
  cu 4 zile pauză. 50 cenţi/milă pentru echipă.
- SUA in single ( coasta de est sau mid-west).    
  Voiaje între 5 şi 10 zile.
   Între 39 şi 45 cenţi/mile. Camion dedicat.
- Local – între 18.00-18.50$/oră.

LONDON OSHAWA

                  Iubiţi fraţi creştini!
La invitaţia Bisericii “Sfinţii Ştefan cel 
Mare şi Nectarie” din Oshawa, Pr. Prof. Dr. 
Vasile Mihoc va fi în mijlocul nostru între 
1 - 10 Martie 2013, pentru a susţine  o serie 
de Conferinţe Duhovniceşti.
Programul conferinţelor şi serilor 
duhovniceşti care vor fi susţinute de Pr.  
Prof.  Dr. Vasile Mihoc este următorul:
* Vineri 8 Martie 2013 – ora 18:30 
p.m. Taina Sfăntului Maslu, urmată de 
Conferinţă Duhovnicească la Biserica 
“Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie” (261 
Bloor street E, Oshawa, L1H 3M3)
* Sămbătă 9 Martie 2013 – ora 17:00 
p.m. Taina Sfăntului Maslu, urmată de 

Conferinţă Duhovnicească la Biserica 
“Cuvioasa Parascheva”, (227 Church 
Street, Newmarket, ON L3Y 4C5)
* Duminică 10 Martie 2013 – ora 10:00 
a.m. Sfănta Liturghie, urmată de Conferinţă 
Duhovnicească şi o Agapă Creştină 
la Biserica “Sfinţii Ştefan cel Mare şi 
Nectarie” (261 Bloor street E, Oshawa, 
L1H 3M3)
Temele Conferinţelor Duhovniceşti vor fi 
anunţate ulterior.

Cu binecuvântare,
Pr. Petre Busuioc

Bis. “Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie”
905 924 2324

Biserica Ortodoxă Română
“Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie”, din Oshawa

organizează

Conferinţe 
Duhovniceşti

cu Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc

Visul şi dorinţa primului Ierarh al 
Episcopiei Ortodoxe Române din 
America, Episcopul Policarp (Moruşca), 
exprimat cu şaptezeci de ani în urmă, de a 
edifica o mănăstire ortodoxă românească 
de călugări pe pământ american şi-a 
găsit în sfârşit înfăptuirea prin eforturile, 
râvna şi strădania Preasfinţiei Sale Irineu 
(Duvlea), Episcop Vicar al Episcopiei 
Ortodoxe Române din America. Ierarhul, 
în milostenia sa, a fost susţinut de un 
grup de părinţi călugări şi de câteva 
familii de evlavioşi mireni, cu credinţă şi 
dedicaţi pentru păstrarea cultului nostru 
strămoşesc ortodox, aici în America. Tot 
efortul desăvârşirii noii obşti monahale 
a avut binecuvântarea şi părinteasca 
oblăduire a Înalt Preasfinţitului Nathaniel 
(Poop), Arhiepiscop al Episcopiei 
Ortodoxe Române din America.
Hramul noii mănăstiri, sărbătorit la 
Înălţarea Domnului, primul având loc 
anul trecut în 2012, la 25-26 Mai, (la care 
am fost prezent), a încununat eforturile 
lunilor de muncă si stradanie a celor 
implicaţi în statornicia viitorului locaş 
de cult printr-o participare numeroasă, 
mult peste aşteptările ctitorilor lui. Au 
fost prezenţi episcopi şi prelaţi din ţară 
(România), din Republica Moldova, 
din Vestul Europei şi binenţeles din 
America de Nord. Multe din parohiile 
aparţinătoare Episcopiei de la “Vatra” din 
SUA (mai puţin cele din Canada) au ţinut 
să fie prezente prin preoţii şi enoriaşii 
lor, cum de altfel şi un mare număr de 
pelerini, de pe tot Continentul Nord-
American, au fost prezenţi la ceremonia 
inaugurării acestei noi locaţii a mănăstirii. 
După Sfânta Liturghie, oficiată sâmbătă, 
26 Mai, s-a mers în procesiune şi s-a 
sfinţit Piatra de Temelie a noii biserici 
a mănăstirii – o biserică de lemn în stil 
maramureşan, aflată în construcţie la 
Alba-Iulia, tot prin eforturile materiale 
ale unei familii de sufletişti enoriaşi cu 
credinţă, familia Daniel si Doinita Sabau 
şi care va fi înălţată în viitorul apropiat 
aici, în incinta mănăstirii. Cei prezenţi la 
hram au sărbătorit de asemenea şi 10 ani 
de la Hirotonia întru Episcop, (precum şi 
a 50 de ani de viaţă) a Preasfinţiei Sale 
Episcopul Irineu, care este totodată şi 
Stareţul acestei noi locaţii monahale. 
(Ca o simplă completare a informaţiei, 
Preasfinţia Sa, Episcopul Irineu, înainte 
de veni în America, a fost Stareţul 
Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta 
de Sus, din Jud. Braşov, deci putem 
fi siguri că viaţa monahală de la noul 
aşezământ va fi una tradiţională, păstorită 
cu smerenie de un “păstor” cu har şi 
semnificative cunoştinţe de cult, specific 
tradiţiei ortodoxiei noastre, în ctitorii de 
aşezăminte monahale).
Noua locaţie a mănăstirii, este la Clinton, 
Michigan, USA (la nici 500 Km de Toronto 
si la mai puţin de două ore de condus din 
graniţa Canada/USA, pentru canadienii 
interesaţi), într-un cadru natural mirific, 
perfect parcă destinat locaţiei unei 

aşezări mănăstireşti, a fost cumpărată 
cu ajutorul lui Dumnezeu, prin stăruinţa 
Preasfinţitului Irineu şi cu participarea 
materiala, jertfa şi dragostea unei alte 
familii de creştini ortodocşi români, 
Adrian şi Mariana Lupu-Leica, în postura 
de ctitori donatori şi binefăcători ai acestui 
nou locaş mănăstiresc, întru slava lui 
Dumnezeu. Nu trebuie însă neglijat faptul 
că noua aşezare monahală se “zideşte cu 
sufletele şi participarea noastră materială 
a tuturora”, deci pentru toţi cei care 
doresc o reculegere spirituală, o apropiere 
de Dumnezeu, ca de altfel şi câteva clipe 
de relaxare şi deconectare din cotidianul 
stresant al vieţii de zi cu zi, mănăstirea 
“Înălţarea Domnului” are porţile deschise 
şi dispune, pentru început, de posibilităţi 
de cazare în incintă pentru aproximativ 
40 de persoane, masă după tradiţiile vieţii 
monahale şi posibilităţi de participare 
la viaţa mănăstirească ortodoxă, la 
slujbele religioase cu toate cele specifice 
(inclusiv pomelnice pentru vii şi morţi 
şi alte rânduieli ale ortodoxiei noastre) 
după tradiţia monahală. Costurile acestor 
facilităţi nu sunt în tarife fixe, lăsând la 
aprecierea fiecăruia donaţiile care să 
întreţină material existenţa mănăstirii, 
mai ales că noua ctitorie monahală este 
la început, iar desăvârşirea ei depinde în 
mare măsură şi de contribuţia viitoare a 
fiecăruia dintre noi. 
Pentru viaţa noastră spirituală, cât şi 
pentru posibilităţile ce le avem acum de 
a ajunge la un loc de perelinaj religios, 
intr-un aşezământ monahal de călugări, 
fără să aşteptăm o vizită neapărat în 
România, unde să “poposim” şi la ctitorii 
monahale, benefic pentru noi toţi este să 
ştim de existenta acestui nou locaş de 
rugăciune şi să mulţumim lui Dumnezeu 
şi misionarilor Lui, care ne-au dăruit 
această posibilitate, începută chiar de 
Episcopul Policarp, care în primul număr 
al calendarului Solia, în 1936 scria: 
“Avem nevoie de Mănăstire”, iar aceasta 
este adevărat şi astăzi: da! avem nevoie de 
mănăstire aici pe pământ nord-american, 
iar Dumnezeu să binecuvinteze eforturile 
tuturor înaintaşilor, a celor din prezent şi 
a celor ce vor veni după noi care nu vor 
precupeţi efortul de a continua ctitoriile 
de cult ale tradiţiei noastre ortodoxe.
Adresa mănăstirii este: #15143 Sheridan 
Rd. Clinton, Michigan, 49236, USA;
Puteţi vizita şi pagina de Web: www.
holy-ascension.org pentru mai multe 
informaţii.
Pentru informarea celor interesaţi, 
Preasfiinţia Sa, Episcopul Irineu, va fi 
prezent în duminica din 10 martie 2013, 
în Ontario, la Biserica Ortodoxă Română 
“Sfinţii 40 de Mucenici” din Aurora, 
pentru sărbătorirea Hramului acestei 
biserici, deci sunteţi bineveniţi în număr 
cât mai mare la întâlnirea cu Preasfinţia 
Sa.

A consemnat
Ilie Pasca,

K-W, Ontario, Canada

MĂNĂSTIREA

“ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”
CLINTON, MI, USA

TORONTO

Duminică, 24 martie 2013, ora 18.00
Japanese Canadian Cultural Centre
6 Garamond Court, Toronto, M3C 1Z5

Seria spectacolelor de comedie organizate 
de ROCADE, va continua cu comedia UN 
BARBAT ŞI MAI MULTE 
FEMEI în interpretarea 
cunoscuţilor actori Magda 
Catone şi Claudiu Bleonţ, 
care va avea loc duminică 
24 martie 2013, ora 18.00 la 
Japanese Canadian Cultural 
Centre (6 Garamond Court, 
Toronto, M3C 1Z5). 
Într-o societatea în care 
bărbaţii încă se mai întreabă 
“ce-şi doresc femeile”, 
excepţionalii actori Magda 
Catone şi Claudiu Bleonţ ne 
fac să descoperim secretul 

eternului feminin. Gavrunski, personajul 
masculin, interpretat magistral de Claudiu 
Bleonţ, cunoaşte femeia înger, femeia 
exaltată, femeia paznic, femeia autoritară, 
femeia disperată, femeia victimă, femeia 
romantică, în interpretarea inegalabilei 

Magda Catone - acestea 
devenind norocul, dar şi 
ghinionul din viaţa sa. 
Aceasta este reţeta unei 
comedii spumoase oferită 
publicului, dar în special 
doamnelor şi domnişoarelor ca 
un frumos cadou de Mărţişor, 
un spectacol-eveniment care 
se joacă neîntrerupt de 30 de 
ani, în interpretarea mereu 
tinerilor şi surprinzătorilor 
actori Magda Catone şi 
Claudiu Bleonţ.

Spectacolul de comedie
UN BĂRBAT ŞI MAI MULTE FEMEI 
cu MAGDA CATONE şi CLAUDIU BLEONŢ
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$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

ELANTRA GT
Elantra GT apare pe piaţa Americană într-un stil European posedând un sistem sofisticat de stabilitate şi 
tracţiune, având totodată discuri de frână pentru toate roţile. Este echipată cu noua tehnologie de air bags 
incluzând un air bag pentru genunchi.

Are 148 de cai putere şi un consum de benzină de 4.9l/100 km.

Garanţia este de 5 ani sau 100 000 km.

Vă aştept aici la Cambridge Hyundai pentru a vă oferi mai multe informaţii şi desigur că puteţi să faceţi un test 
pe stradă cu noua Elantra GT.

ACCENT 2012

SONATA 2012

SANTA FE 2012

Tel:
519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

După ce am negociat cu Cambridge 
Hyundai am obţinut aprobarea lor de a 
oferi EMPLOYEES PRICING pentru toţi 
românii care vor cumpăra de la Cambridge 
Hyundai. Oriunde locuiţi în Ontario, veţi 
primi această ofertă obţinută pentru români 
aici la Cambridge Hyundai.
Vă garantez că veţi obţine cele mai joase preţuri posibile



WINDSOR
   AGENDA ROMÂNEASCĂ 7 Martie * Nr.130pag.8

Balul Mărţişorului a devenit o tradiţie 
pentru asociaţia “Graiul Românesc” din 
Windsor, fiindcă îl sărbătoreşte an de an cu 
multă bucurie şi voie bună.
Această seară frumoasă a debutat cu o 
mică demonstraţie de dans a copiilor 
din Ansamblul Rapsodia (coordonatori 
Michelle şi Marcy) după care a urmat 
premierea membrilor de onoare şi 
ambasadori peste hotare ai “Graiului 
Românesc” şi a comunităţii româneşti în 
general. Aceşti ambasadori deosebiţi sunt 
profesoara Anca Sarghie (Sibiu, România) 
şi poeta Doina Popa (Dexter, Michigan, 
USA).
Momentul culminant al serii l-a reprezentat 
tombola, care datorită sponsorilor a cuprins 
o variată gamă de cadouri şi surprize 
plăcute.
Cu această ocazie Echipa “Graiului 
Românesc” multumeşte sponsorilor pentru 
ajutorul acordat şi pentru susţinere.

Sponsorii serii au fost:
· Carmen Sandu (519-567-5727) – Royal 
LePage - vânzări/cumpărări imobiliare
· Violeta Păduraru (519-979-5933) - 
Violette Esthetics -  manichiură, pedichiură, 
facial,  etc…
· Ruxandra & Robert Stănescu (519-
992-8586) - Alpha Gymnastics Academy - 
gimnastică de întreţinere şi performanţă de 
la 18 luni…..până la….100 ani (Tabără şi 
PD day pentru copii)
· Magdalena Fraga (519-967-9955) - 
Floral’Scapes Designs by Magdalena - 
aranjamente florale pentru orice eveniment 
(cu sau fără livrare)
· Traian Stoenescu (519-982-8389) - 
Majestic Floor Appeal - instalaţii granit, 
marmură şi faianţă; remodelări de bucătării 
şi băi etc…
· Emanuela Memete (519-739-1362) - 
Glamour Events - organizări de evenimente 
şi închiriere de accesorii pentru evenimente
· Petre Trifan 
Echipa “Graiului Românesc” mulţumeşte 
deasemenea participanţilor care au făcut 
ca acest eveniment să fie un succes, 
DJ-ului Cristi Grigorescu şi nu în 
ultimul rând tuturor celor care au făcut 
posibil desfăşurarea evenimentului 
prin organizarea lui, vânzarea de bilete, 
distribuirea de afişe şi implicare voluntară.

Evenimentele organizate de “Graiul 
Românesc” în luna martie sunt:
În curs de desfasurare:
  1-9 Martie - Biblioteca Centrala din 
                  Windsor – Expoziţia Mărţişorului 
Următorul eveniment:
   17-23 Martie – Romanian Art Connection 
- Galeria de Arta din Windsor (vom reveni 
cu mai multe informaţii în zilele care 
urmează).

Despre programul evenimentelor pe 2013, 
mai multe informaţii vor fi postate în 
curând pe website-ul
http://graiul.com/ 
şi pe facebook
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / # ! /
graiulromanescwindsor.canada

Nicoleta Burlea,
Windsor

BALUL MĂRŢIŞORULUI 2013
Foto: Nicoleta Burlea

Organizat de asociaţia Graiul Românesc din Windsor
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WINDSOR

BALUL MĂRŢIŞORULUI 2013
Organizat de asociaţia Graiul Românesc din Windsor
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în Belmont 
Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr.  S IMONA RUSU

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

Cu zece ani de experienţă în domeniul 
taxelor, vă oferim servicii de înalt 
profesionalism- Personal şi Small Business 
INCOME TAX RETURNS - la cele mai 
avantajoase preţuri :
Basic tax return                        $40.00
No income tax return                $30.00

Student  tax return                    $20.00
Seniors discount                           20%
INSTANT CASH REFUND DISPONIBIL

Contact: 519-886-8824 sau
        sorin.atanasoaie@sympatico.ca

359 Sauve Cres, Waterloo, N2T2Y8

Best Tax Return

EMIL BALEA Your Financial Security Advisor
Asiguraţi familiei dumneavoastră confortul şi siguranţa 

financiară de care au nevoie!
Planificare financiară:

- Asigurări de viaţă şi în caz de incapacitate de muncă;
- Planificarea ieşirii la pensie;
- Investiţii (fonduri mutuale, segregate, RESP, RRSP, etc);

519-781-2069“When you fail to plan, you plan to fail!”
Nu lăsaţi întâmplarea să vă influenţeze viitorul!

Patricia Lako Photography oferă o gamă variată de sevicii foto 
pentru logodnă, nuntă, maternitate, botez, portret familie şi copii şi 
alte ocazii speciale, în zona Toronto. “Surprind emoţia, momentul şi 

detaliul, fără a neglija cadrele de grup şi portretele cu cei dragi”.

Patricia Lako Photography

416 876 6473, http://patricialakophotography.blogspot.ca

KITCHENER

Unele din 
componentele 

de bază ale 
Sistemului de pensie 
canadian sunt:  

 - Old Age Security pension – OAS;  
(Pensie de varstă) 
- Guaranteed Income Supplement  - GIS; 
(Supliment garantat la venitul de bază)
- Allowance; (Alocatie), şi Allowance 
for the Survivor (Alocaţie pentru 
supravieţuitor)

Astăzi, am să vă ofer câteva informaţii 
despre pensia de varsta Old Age Security 
(OAS):
- vă asigură, la cererea dumneavoastră, 
o pensie lunara modestă, începând de 
la vârsta de 65 de ani, dacă aţi locuit în 
Canada cel putin 10 ani după împlinirea 
vârstei de 18 ani;
- o persoană care, după ce a împlinit 18 
ani,  a locuit în Canada, perioade diferite 
care totalizează cel putin 40 de ani, se poate 
califica pentru o pensie OAS maximă (ex: 
$546.07 pentru perioada Ianuarie - Martie 

2013);
- o persoană care nu întruneşte condiţiile 
pentru pensie maximă OAS, se poate 
califica pentru o pensie parţială, care  e 
dobândită într-o proportie de 1/40 din 
pensia lunară maximă pentru fiecare an 
întreg locuit în Canada după împlinirea 
vârstei de 18 ani (un minimum de 10 ani 
e necesar);
- nu contează dacă persoana care solicită 
pensia a fost angajata şi a lucrat în Canada, 
ci doar să fi locuit în Canada numărul de ani 
stipulat. Nu contează dacă persoana care 
solicită pensia a ieşit la pensie sau lucrează 
încă;
- Condiţiile de eligibilitate pentru pensia 
OAS:
1. solicitantul trebuie să aibă minim 65 de 
ani;
2. trebuie să fie cetăţean canadian sau 
rezident legal în Canada în ziua care 
precede primirea aprobării, sau
3. dacă nu mai locuieşte în Canada, trebuie 
să fi fost cetăţean canadian sau rezident 
legal în Canada înainte să fi părăsit ţara.
- programul OAS este finanţat de Guvernul 
Canadei din veniturile obţinute prin 

impozitare;
- pensiile plătite prin Actul OAS (Old Age 
Security Act)  sunt actualizate în Ianuarie, 
Aprilie, Iulie şi Octombrie ale fiecărui an, 
dacă sunt creşteri în costul vieţii, în funcţie 
de indexul preţului de consum (Consumer 
Price Index);
- trebuie să aplicaţi pentru pensie (OAS) 
înainte cu 6 luni de a împlini 65 de ani; 
cei care aplică cu întârziere, pot primi 
retroactiv cu până la 11 luni pensia OAS 
cât şi cea GIS şi alocaţia;
- pensionarii OAS plătesc taxe federale şi 
provinciale;
- pensionarilor cu venituri mari, li se reţine 
parţial sau total OAS: plafonul de la care 
încep a se face reţineri parţiale din OAS 
este în prezent $70.954; plata pensiei 
OAS se întrerupe pentru pensionarii care 
depăşesc un venit de $114.640;
- plata pensiei se poate face pe o perioadă 
nelimitată şi în afara Canadei după ce 
o pensie OAS integrală sau parţială a 
fost aprobată, dacă pensionarul a locuit 
în Canada cel puţin 20 de ani, după ce a 
împlinit vârsta de 18 ani. Dacă aceste 
condiţii nu sunt întrunite, dar e un minim 

de 10 ani locuiţi în Canada, plata pensiei 
se poate face doar pentru luna în care 
pensionarul a părăsit Canada şi pentru 
încă 6 luni suplimentare, după care pensia 
încetează. Această pensie poate continua 
dacă pensionarul se întoarce în Canada şi 
întruneşte toate condiţiile de eligibilitate.
- cerinţele de rezidenţă pot fi întrunite în 
termenii Acordului de Securitate Socială, 
semnat între Canada şi România, şi intrat în 
vigoare la 1 Noiembrie 2011.
NOTĂ: Guvernul Canadei a introdus în 
Bugetul pe 2012 măsuri pentru a mări 
treptat vârsta de eligibilitate pentru pensia 
OAS şi pentru pensia GIS în perioada 2023-
2029, de la 65 la 67 de ani. Persoanele care 
în prezent beneficiază de aceste pensii nu 
vor fi afectate de aceste modificări.
Vă voi aduce la cunoştinţă mai multe 
detalii despre aceste schimbări cât şi despre 
alte componente ale sistemului de pensie 
canadian în următoarele ediţii ale ziarului 
Agenda Românească.
Iar pentru cei care doresc mai multe 
informaţii, le stau la dispoziţie la numărul 
de telefon 519-7812069.

Emil Balea, Kitchener

Astăzi despre pensie …Ştiaţi că ?... 
EM

IL
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A
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A

KITCHENER

Petrecerea a avut loc pe 2 martie 2013, 
organizată la Centrul Cultural Român  
“Banatul” din Kitchener şi a fost un alt 
mare succes al asociaţiei.
Ca întotdeauna, Ionică Ardeleanu i-a ţinut 
pe ringul de dans pe cei prezenţi până 
dimineaţa. La această petrecere au fost 
prezenţi români din Toronto, Oakville, 
Milton, Hamilton, Londra, Guelph, 
Cambridge, Windsor, ceea ce demonstrează 
încă odată interesul puternic şi sprijinul  
comunităţii româneşti din sudul provinciei 
Ontario pentru acest eveniment anual mult 
aşteptat.
Ca şi în anii trecuţi, meniul a fost excelent 
pregătit de maestrul bucătar Remus Keta 
şi personalul său de la bucătărie Cebzan 

P, D Keta, Craiovan M, J Muncan, Miloje 
George, Popesku J, L Ulman, Melka S şi 
mulţi alţii. Meniul a inclus supă de fazan, 
tocană din carne de cerb, pui la rotisor, piure 
de cartofi şi salată, şi desert. Pe această cale 
dorim să-i mulţumim încă odată lui Nick 
Rasa pentru carnea de cerb donată.
În acest an am avut sponsori care au făcut 
donaţii pentru tombolă:
- Cristina Pekurar - KW Casa Realty, Tina 
Niţu - broker asigurări, Florica Uzstan - 
Crema Pastry, Joseph Balan - asigurări 
Co-Operator, Hector Lopez - Scotia 
Bank, Mariana Ţuţuianu - Simply Elegant 
Flowers, Luminiţa Mironescu & Michael 
Ellis - Investia Financial Services Inc, Gina 
Gorenc - Arbonne - Consultant Independent, 

David Zivoin (în memoria tatălui său Nick 
Zivoin  care a fost un vânător pasionat care 
a fost un pasionat vânător), John Popescu 
Jr - Property Management Conetic, Doina 
Vuia.
Apreciem toate aceste businessuri din 
comunitatea noastră care s-au oferit să 
sprijine acest eveniment, şi doresc să 
îndrum pe toţi românii să apeleze la 
businessurile conduse de români ori de câte 
ori au nevoie de serviciile acestora.
Trupa Hi-Trend din Kitchener a participat 
din nou la evenimentul nostru cu o serie de 
dansuri la care coregrafia si costumele şi le-
au creat ei înşişi. Lumea prezentă a urmărit 
cu mare drag programul creeat de aceşti 
minunaţi dansatori şi doresc să mulţumesc 

lui Andreea Mândru, reprezentanta grupului 
prin care păstrăm o legătură permanentă cu 
trupa aceasta. 

continuare în pag.14

CINA VÂNĂTORILOR 2013 - Un nou succes!



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te prezinţi bine cât timp nu comiţi 
abuzuri sau imprudenţe. Dragoste: Vei 
petrece mult timp împreună cu partenerul 
de viaţă, dar lucrurile nu vor merge foarte 
bine. Financiar: Cumperi lucruri cam 
piperate pentru buzunarul tău, doar pentru 
a rupe gura târgului.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu stai prea bine la capitolul 
echilibru interior şi stare de spirit. Dragoste:
Pasiunea poate răsări oricând în calea ta, iar 
chemarea aventurii te atrage către tot felul 
de ispite. Financiar: Când vă aduceţi cu toţii 
contribuţia, suma care reiese la final este 
suficientă pentru a vă achita toate facturile.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Tot ce faci în glumă, cu speranţa 
că nu te va afecta, e posibil să nu treacă 
neobservat, deci nu face experimente cu 
organismul tău. Dragoste: Iubirile secrete, 
ascunse, poate chiar adulterine, sunt în 
vizor, dar numai de tine depinde dacă le 
laşi să te cucerească sau îţi asculţi mintea. 
Financiar: Fii atent la bani, veniturile tale 
pot fi ameninţate.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ar fi intelept să-ţi drămuieşti 
forţele şi să te protejezi. Dragoste: Pot 
apărea schimbări surprinzătoare care îţi 
vor aduce multe satisfacţii sentimentale. 
Financiar: Este o perioadă delicată care va 
dura destul de mult, dar măcar te va ajuta 
să-ţi evaluezi şi restructurezi cheltuielile.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te agiţi, ai diverse nelinişti. Evită 
să ajungi în situaţii limită! Dragoste: La 
orizont se întrevede o împlinire, o realizare
legată de dragoste şi cuplu sau măcar o 
perioadă veselă şi încântătoare, în care eşti 
la unison cu omul drag. Financiar: Vei avea
o stare financiară bună în acest interval, 
propice pentru investiţii.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cât timp nu faci excese, totul 
se va menţine la un nivel satisfăcător. 
Dragoste: Dragostea nu ascultă de planuri. 
Lasă lucrurile să evolueze în legea lor, fără 
să exagerezi cu planificarea. Financiar: 
E o perioadă mai relaxată în privinţa 
responsabilităţilor financiare.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Există un pericol de îmbolnăvire 
prin contractarea unei răceli sau gripe. 
Dragoste: Viaţa de cuplu nu îţi oferă prea 
multe satisfacţii, te întorci cu sufletul 
încărcat acasă, cu gândul la comunicarea 
greoaie pe care o ai cu partenerul. Financiar: 
Te vei descurca şi vei reuşi să achiţi toate 
facturile restante.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ar fi bine să te fereşti de afecţiuni 
ale căilor respiratorii. Dragoste: Viaţa ta 
sentimentală nu se prezintă prea strălucit. 
Ai parte de multă agitaţie, aşa că atenţie 
la imprudenţe, cum ar fi să pui în pericol 
o legătură serioasă pentru una trecătoare. 
Financiar: Posibil să apară un surplus din 
surse colaterale.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Începi să descoperi urmările 
propriilor reguli de viaţă: dacă ai fost 
cumpătat, rezultatele sunt bune; dacă 
ai greşit cu organismul tău, începi să 
resimţi. Dragoste: E un moment bun 
pentru împăcări, explicaţii şi soluţionarea 
problemelor mai vechi. Financiar: Devii 
mai econom, conştient că orice exces te 
poate costa câteva luni de acum încolo.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Aruncă o privire prin reţetele 
vechi sau fă-i o vizită medicului. Ai cam 
uitat de el! Dragoste: Îi propui celui drag 
diverse idei de înnoire a relaţiei, iar el se 
lasă total pe mâna ta. Financiar: Eşti un 
om chibzuit şi rezervele tale sunt suficiente 
pentru a face faţă problemelor.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Du-te la medic fără teamă, pentru 
că nu e nimic care să te sperie! Dragoste: 
Dacă stai şi aştepţi doar de la partener un 
miracol, aştepţi degeaba. Uneori e mai 
bine să treci la fapte şi să faci primul pas. 
Financiar: Situaţia ta financiară este în 
creştere, dar nu va fi nimic spectaculos.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Cu cât eşti mai prudent cu 
sănătatea ta, cu atât te simţi mai bine, dar nu
transforma prudenţa în ipohondrie. 
Dragoste: Dacă vrei ceva serios, nu găseşti 
în perioada asta, pentru că acum eşti ca un 
fluturaş din floare în floare. Financiar: Cu 
banii stai bine.

Recomandat pentru:
•    Tratamentul reumatismului cronic, osteoartrite, artrită, dureri 
ale ligamentelor musculare, suferinţe ale încheieturilor, eczeme, 
psoriazis, boli neuro-dermatice, acnee, dureri de cap, nevralgii, 
stres, insomnie;
•    Curăţă în profunzime pielea minimalizând apariţia ridurilor, 
elimină toxinele, reduce apariţia celulitei, purifică, catifelează şi 
readuce culoare şi strălucire pielii;
•   Stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul,

Împachetarile cu nămol se pot face atât vara cât şi iarna. 

NĂMOLUL DE TECHIRGHIOL
ÎN CANADA

519.575.0224
MARIANA MUNTEAN

mariana.muntean@gmail.com            www.blackseamud.ca

Pachetele de nămol 
sunt comercializate 
la pungi de 400 de 
grame.
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GILMARO vă oferă calitatea petrecerii !
Atmosfera, ringul de dans plin şi voia bună  

GARANTATE !
MUZICĂ LIVE pentru toate gusturile şi 
ocaziile (nunţi; botezuri; aniversări; bridal 
& baby shower; bachelor, corporation and 
B-day parties; Christmas & New Year 
parties).
Bogat repertoriu Românesc din toate zonele 
ţării, majoritatea stilurilor muzicale precum 
şi un vast repertoriu internaţional !

GILMARO
un adevărat tonomat muzical viu !

www.gilmaro.ca                    416 841-4226
http://www.facebook.com/gilmar.oprisan

CANADA

Începând cu ziua de 4 martie, monedele de 1 penny vor fi acceptate în tranzacţii, însă 
nu vor mai fi returnate ca rest. Clienţii pot continua să folosească moneda de 1 penny 
pentru tranzacţiile cash. Excepţie fac tranzacţiile în care monedele de 1 penny nu mai 
sunt acceptate, tranzacţii care vor fi rotunjite până la cea mai apropiată valoare de 5 
cenţi, conform regulilor stabilite de Guvernul Canadei.
 
Rotunjirea se face astfel:
Sumele terminate în 1 sau 2 cenţi se rotunjesc la cei mai apropiaţi 10 cenţi
Sumele terminate în 3 sau 4 cenţi se rotunjesc la cei mai apropiaţi 5 cenţi
Sumele terminate în 6 şi 7 cenţi se rotunjesc la cei mai apropiaţi 5 cenţi
Sumele terminate în 8 şi 9 cenţi se rotunjesc la cei mai apropiaţi 10 cenţi.
Sumele terminate în 0 şi 5 cenţi, rămân neschimbate.
 
Vizitaţi site-ul Guvernului pentru detalii:
                                   http://www.fin.gc.ca/1cent/index-eng.asp

MONEZILE DE 1 CENT



ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.
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VESNA SUKARA

4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Consultant

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
vesnas@poshtravelltd.com SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe
Cuba

Caribbean
Mexico

and more CUBA
CAYO COCO, SANTA LUCIA, 

HOLGUIN, VARADERO......

TICO nr. 50012912

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma şi 
Imola Ciobanu

LANGOŞI ... LANGOŞI ... 
La Kitchener Farmers Market (300 King St.E), în fiecare 
zi de miercuri vă sunt oferiţi cei mai gustoşi LANGOŞI 
din Kitchener, pregătiţi de Mihaela Hozan. Comenzile se 
primesc între 11am-1pm la telefonul 

şi după o jumătate de oră sunteţi aşteptaţi să ridicaţi comanda făcută.
519-744-2325

ÎN FIECARE 
SÂMBĂTĂ

Mihaela Hozan vă oferă

SARMALE
GATA FIERTE,

LA PACHET,
NUMAI CU 
COMANDĂ 

TELEFONICĂ

Produse Naturiste Pentru Sănătate
PROVITA NUTRITION & KONIG

www.tratamente.ca
647-200-4077

Extrase din plante, peşte şi minerale. Fără substanţe chimice. Ajută la 
SISTEMUL IMUNITAR, DIABET, TENSIUNE ARTERIALĂ, SISTEMUL 

DIGESTIV, ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE, DEPRESIE ŞI MEMORIE.

Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită

Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP 
(plan de pensionare), RIF, RDSP 
(plan de Dizabilitate - Guvernul 
contribuie până la 300%), şi alte 
investiţii în fonduri mutuale.

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. 
Exemplu: În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o 
contribuţie de $3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered 
Disability Savings Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe 
Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM O 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

email: hsscare@yahoo.ca

114 Steepleridge St.
Kitchener, ON N2P 2W2
Phone: 519.748.9624
E-mail: monica_diaconescu@hotmail.com

INCOME TAX & BOOKKEEPING
Experienced & Affordable - Monica Diaconescu

STUDENŢI şi SENIORI rate speciale
            (inclusiv primul Income Tax pt 

cei care au împlinit 18 ani)
Personal Tax şi Small Business 



Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Rodica Cociu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan
Mircea Gabor

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Horaţiu Cociu

Nicoleta Georgescu
Ioana Pop
Constantin 
                 Teodorescu

519-489-6741 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
                       Valeriu Cercel
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Foto: George Belu, Virgil Stănei

Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)
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Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, 
electronică, electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate 
modelele de autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi 
balansare la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice 
companie de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de 
motor şi de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau 
cu o pastă specială.

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Sunteţi în timpul serviciului şi nu aveţi 

posibilitatea să ajungeţi la noi pentru diferite 
reparaţii sau schimb de cauciucuri sau ulei ?

VENIM NOI DUPĂ MAŞINA 
DUMNEAVOASTRĂ, O ADUCEM LA 

ATELIER, EFECTUĂM REPARAŢIILE
ŞI O DUCEM ÎNAPOI.

KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română de la 
Forest Heights din Kitchener a sărbătorit 
începutul primăverii prin descoperirea 
semnificaţiei mărţişorului şi a legendelor 
legate de acesta. 
În continuare copiii au confecţionat mici 
daruri de Ziua Mamei - felicitări create în 
clasă prin care şi-au pus în valoare măiestria 
şi imaginaţia lor de mici artişti.
Surpriza şi răsplata copiilor au fost 
mărţişoarele româneşti donate de colectivul 
Şcolii de Limba Română şi dulciurile 
savurate de aceştia.
Urăm tuturor o primavară plină de bucurii 
şi realizări.

Colectivul Şcolii
Publice de Limba Română                                                                                                               
Forest Heights - Kitchener

Mărţişoare şi Ziua Mamei la Şcoala de Română
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PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

FOR RENT - in Kitchener

Call 519-576-6466 for viewing

Two bedroom apartment for rent for April 1st. Victoria/Westmount 
area in Kitchener, backing onto park. All inclusive of heat and hydro, 
free parking, monitored controlled entry, laundry facilities. Close to 
schools and shopping, bus route. $800 per month.

KITCHENER

50 PLUS EXPO
Un eveniment dedicat persoanelor peste 

50 de ani

Kitchener  
(505 Franklin St.N - Stanley Park, 

intersecţia Ottawa cu River)
15 martie 2013 orele 12:30-4:00

STEPHEN 
WOODWORTH, 
membru al 
parlamentului 
federal 
organizează 
pentru al patrulea 
an consecutiv în 
Kitchener, acest 
eveniment 

informativ benefic tuturor persoanelor care 
doresc să se pensioneze sau pensionari 
care doresc să afle ce fel de servicii le sunt 
oferite de companiile care oferă transportul 
în comun, aparate auditive, scaune cu 
rotile, Revenue Canada, Politie, etc.
Vor fi deasemenea prezente diverse 
servicii sociale şi guvernamentale 
(Canada Revenue Agency, Service 
Canada, Waterloo Regional Police - Fraud 
Division)  care vor răspunde întrebărilor 
dumneavoastră. 

NEWMARKET
Dragi creştini,
*Sâmbătă, 09 Martie, de 
la 05:00Pm, Taina Sfântului 
Maslu, urmată de o 
Conferinţă Duhovnicească, 
Pr. Vasile Mihoc - 
Suferinţa trupească în viaţa 
creştinului.

Adresa: Biserica Ortodoxă 
Română “Sfânta Cuvioasa 
Paraschiva”, 227 Church 
St. Newmarket, Ontario, 
L3Y 4C5.

Vă aşteptăm cu drag!
Pr. Mihail Cristea

KITCHENER
Centrul Cultural Banatul organizează

TURNEU
de Tenis de Masă şi Şah

Sâmbătă 30 Martie 2013, ora 6pm

Intrarea $5.00
Se poate obţine mâncare, băutură şi desert contra 
cost.
Pentru informaţii: Jon Craiovan şi Luci Bogda după 
ora 6pm la telefon 519-570-9788.

CÂMPUL ROMÂNESC

Vă invită să participaţi la a 95-a aniversare 
a votării actului Unirii Basarabiei cu 
România. 
Omagierea acestui moment istoric crucial 
din istoria României de către membrii 
fondatori ai Asociaţiei Culturale Române, 
fii ai Basarabiei (pământ  smuls abuziv 
din trupul României în anul 1944), a 
început în urmă cu mulţi ani, continuând 
şi astăzi cu aceeaşi ardoare. Evenimentul 
este şi un moment de amintire, reflecţie 
şi dorinţă de a reunifica vechile provincii 
Româneşti cu patria mama în viitorul 
apropriat.
Cu această ocazie, la Câmpul Românesc 
se organizează un banchet omagial, în 
timpul căruia se va prezenta un program 
istorico-literar despre Basarabia, urmat 

de un program de dans si voie bună, se va 
servi mâncare şi băuturi contra cost.
Banchetul va avea loc sâmbata, 30 martie 
la ora 6:00 p.m. în Sala Mare a Centrului 
Cultural “Nae Ionescu” de la Câmpul 
Românesc din Hamilton. 
Pentru mai multe informaţii şi rezervări 
de locuri ne puteţi contacta la:  
Telefon: 905-265-9884  (Toronto)  sau
              905-575-5048  (Hamilton)
E-mail: worldwideromanianforum@
gmail.com  ori vizitati: www.
campulromanesc.ca

Consiliul WORLDWIDE ROMANIAN 
FORUM    (FRP)
Consiliul Asociaţiei Culturale Române – 
Hamilton

FORUMUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
ŞI

ASOCIAŢIA “CÂMPUL ROMÂNESC”

KITCHENER

continuare din pag.10
De altfel Andreea ne-a transmis 
următoarele: “Grupul de dans Hi-trend a 
fost prezent şi în acest an ca invitat special 
la Cina Vânătorilor din Kitchener. Am 
prezentat cunoscutele noastre dansuri 
Joaca Bade şi Wild Dance dar am avut 
şi o surpriză pentru publicul nostru, 
dansul Dracula My Love cu o coregrafie 
refăcută în totalitate cu elemente noi şi 
mai spectaculoase. Am petrecut şi noi în 
atmosfera frumoasă de petrecere pe muzica 
lui Ionică Ardeleanu iar mâncarea a fost ca 
de fiecare dată excepţional 
de bună. Mulţumim 
domnului George Ulman 
pentru invitaţie şi pentru 
sprijinul acordat trupei 
noastre. Pe contul nostru 
de facebook: Hi-Trend, ne 
puteţi urmări activitatea 
şi surprizele ce le vom 
pregăti în viitor. Ne veţi 
putea revedea Sâmbătă 9 
Martie la Toronto în cadrul 
evenimentului “Femeia, 
eterna poveste” organizat 
la Destiny Banquet Hall 
de către asociaţia Shall We 

Help, mulţumim pe aceasta cale doamnei 
Ana-Maria Scordescu pentru invitatie. 
Andreea Mandru (Hi-Trend)”
Aş dori să mulţumesc tuturor acelora 
care au ajutat la pregătiri cât şi în timpul 
petrecerii vânătoreşti pe care am avut-o 
zilele trecute, iar ceea ce ne încântă 
sufletul este faptul că am văzut foarte 
mulţi voluntari tineri, copiii din partea 
Comitetului de Femei a asociaţiei, a 
echipei de fotbal, precum şi de la grupurile 
noastre folclorice şi aş dori să mulţumesc 
în special la Julia Craiovan, Joseph Bălan 

şi Georgel Miloje pentru implicarea şi 
sprijinul lor în acţiunile asociaţiei.
Iar nu în cele din urmă, aş dori să mulţumesc 
tuturor invitaţilor noştri, care au participat 
în acest an şi îi invit din nou să ni se alăture 
anul viitor la Cina Vânătorilor, şi nu uitaţi 
să cumpăraţi biletele din timp.

În calitate de preşedinte al Asociaţiei 
Culturale Române “Banatul”, sunt mândru 
de ceea ce am realizat până acuma alături 
de membrii asociaţiei, iar evenimentele pe 
care le pregătim în prezent sunt: Tenis de 

Masă şi Turneu de Şah pe 
30 martie, pentru copii 
Petrecerea de Paşti pe 28 
aprilie, Festivalul anual 
Bănăţean din septembrie, 
Balul Strugurilor în 5 
octombrie şi picnicuri 
pe timpul verii. Vă 
aşteptăm cu mult drag 
să participaţi cu toţii la 
aceste evenimente.

George Ulman
Preşedinte, Asociaţia 

Culturală Română 
“Banatul”

CINA VÂNĂTORILOR 2013 - Un nou succes!
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Oferim flori pentru toate ocaziile:  
Nuntă, Botez, Crăciun, Valentine,
Onomastică, Zile de naştere, Ziua 

Femeii, Înmormântări, ocazii 
speciale. Împodobim lumânări de

nuntă şi botez în stil specific
românesc.

Avem preţuri foarte competitive.

Flowers by Catalina
Catalina Pitica

- Floral Designer -
Tel: 647-886-2493

designcatalina@yahoo.com
order@flowersbycatalina.com

http://www.facebook.com/
FlowersbyCatalina

www.FlowersbyCatalina.com

SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii
TARAGOTIST

PENTRU
 PETRECERI ŞI NUNŢI

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

519-497-4878     www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

A
le

xa
nd

ra
 S

ev
as

tia
no

va Şcoala de Dans Sportiv WATERLOODANCE face 
înscrieri la următoarele clase:

- COPII cu vârste între 6 - 18 ani

- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

105 Randall drive, Waterloo

LIVIU O. CANANAU
     (Barrister & Solicitor)
Wishes to advise that he has taken a sabbatical from 
private legal practice in order to act as solicitor 
for The Regional Municipality of Waterloo in 
connection with the proposed Rapid Transit 
infrastructure project.  Liviu can be reached by 
email at:  Lcananau@gmail.com

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Babysitting

Îngrijesc copii la domiciliul acestora (babysitting 
LIVE IN) inclusiv sâmbăta şi duminica. 905-607-
0805 (Cristina).

LA CEAS DE DOR ÎNALT

De pe cornişa pildei Tale,
eu sunt acela care către Ierihon
se cobora din dorul lui la vale
şi a căzut între tâlhari.
Nici chiar acum nu bănuiesc
din ce motiv,
la stârvul meu aproape mort
a zăbovit acel Străin
(samariteanul milostiv)
spălându-mi rănile cu vin.
Când întâlnii Străinul după-un an,
(prea milostivul meu Samaritean)
era pe cruce între doi tâlhari.
L-am auzit cum binecuvânta,
încet,
şi-mi zise-aproape mort 
Străinul de pe lemn:
‘’E prea târziu de vin şi untdelemn,
dar caută-un burete
şi adă-mi mult oţet,
de poţi chiar un ulcior,
cât încă am putere să le şterg
cele trei zile de pe neagra tablă
din inimile lor.’’

32 Programe TV româneşti
Vă oferim 32 de programe TV româneşti. Recepţia se 
face prin internet. Este nevoie doar de internet NU de 
computer. Se recepţionează direct pe televizor.
Contact: redactia@agendaromaneasca.com

Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

Căutăm
Persoană pentru întreţinerea curăţeniei.
Cei interesaţi îi rugăm să sune la telefonul 519-465-2948.

Ninge întruna, ninge, ninge
Ca un potop de ninsoare...
Încotro e-napoi,
Încotro e-nainte,
Nu pot a ghici
Sub cumplita, înviforata ninsoare...
Oare am fost ”eu”?!
Am să mai fiu?!
Încă mai sunt, oare?!
Nu pot a 
mai şti...
Şi-apăsător 
mi se pare
Că chiar 
clipa de faţă 
dispare
Înăbuşită-n 
acest 
potop de 
ninsoare...

Potop de ninsoare

Kumon Math and Reading Centre
of Guelph-Northeast
program suplimentar

de matematica şi engleză
Succesul copilului dumneavoastră începe cu 
Kumon! Pentru un test de evaluare gratuit sunaţi 
la 226.326.1254

Cevi Vasilescu
Kitchener

Autori români pe website-ul
www.amazon.com

Cine doreşte să cumpere volumul 
antologic “Durere românească”, 
ce cuprinde satire, poezii de dor şi 
epigrame ale lui Valeriu Cercel,
pot accesa website-ul
         www.amazon.com/books.

M-a trezit astăzi în zori    
Cripit şi zarvă mare,          
După ultima ninsoare,  
Printre mieluşei de 
nori,          
Soarele, plin de sudori,        
Se grabea făcând 
cărare,       
Auzind din depărtare         
Zbor în freamăt 
cocori…              
 
Şi în măr, lângă cişmea,
Parcă la-nviorare,
Dup-atâta hibernare,
Un bondar se întindea
Lenevit pe-o ramurea,
Salutând din aripioare,
Doar ivită, zâmbitoare,
De sub nea o viorea,
S-o zaresc, ca prima 

oară,
Coborând în pas uşor,
Pe Măria, din pridvor,
Să îi prind la piept 
comoară,
Semn de dragoste şi 
dor,
Ghiocei de mărţişor
La-nceput de 
primavară!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

Valeriu Cercel    
Hamilton

1 Martie ANIVERSARE

Un cer albastru fără nori
În calea ta să fie
Să ai în viaţă numai flori
Noroc şi bucurie!
 
La Mulţi Ani! îţi urează
Mama, tata şi surioara 
Anamaria.

LAURA FITERO



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

-AUTO
-HOME
-BUSINESS
-VISITOR TO CANADA    
  INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI
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Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta
WHOLESALE
Pentru pizzerii şi restaurante sau 

magazine care deţin bucătării proprii dar 
şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
CEL MAI 

BUN 
GRANIT DIN 

ONTARIO 
LA UN 

INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

u granite u marble u quartz u
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 9am-3pm

Sun: by appointment 
only

Peste 700 de plăci în stoc.

Tel:519-569-8899
Cell: 519-212-3829

FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

Caşcaval românesc, toate tipurile de 
făină, iaurt, condimente, cartofi, ceapă, 
măsline, lămâi, tot felul de brânzeturi 

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert Pharmacy)
tnitu@pbnet.ca

www.tinanitu.com


